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एके काऱी तीन बमंकय रुटारू शोत.े त ेरांफ काऱे 
अंगयखे आणि रांफ काळ्मा टोप्मा घारत 
अवत.एकाजलऱ पऩस्तुर, दवुऱ्माजलऱ रार 
मभयचीची पंुकिी आणि ततवऱ्माच्मा जलऱ दोन 
तोंडाची रार कुऱ्शाड शोती. माच्मा वाशय्माने त े
लाटवरूना आणि प्रलाळांना घाफयलत अवत आणि 
रुटत अवत.   

 भग  एका यात्री तमांची गाठ टटफ़नी नालाच्मा 
एका अनाथ भुरीळी ऩडरी. “शे वगऱं तुम्शी 
कळावाठी कयत आशात?”  भुरीने तमांची पलळार 
वंऩतती फतघतल्मानंतय पलचायरे. तमानंतय रुटारूनी 
खूऩ पलचाय केरा आणि तमांचे भन फदररे आणि 
तमांनी एक नलीन काभ वुरु केरे. 



एके काऱची गोष्ट आशे, तीन बमंकय 

रुटारु शोते. ते रऩण्मावाठी काऱे 
अगंयखे आणि रांफ काळ्मा टोप्मा 
घारत.  



 एकाजलऱ पऩस्तुर, दवुऱ्माजलऱ रार 
मभयचीची पंुकिी आणि ततवऱ्माच्मा जलऱ 
दोन तोंडाची रार कुऱ्शाड शोती.  



 ते यात्रीच्मा अधंायात लाटवरू आणि 
प्रलावी ळोधत वतमालय फपयत अवत.. 



 ते वगळ्मांना घाफयलत, धभक्मा देत. तमांना फघून 
भटशरा फेळदु्ध ऩडत. ळयू ऩुरुऴ आऩरा जील 
लाचलण्मावाठी ऩऱत. तमांना फघून कुत्री गामफ शोत. 



गाडमांना थांफलण्मावाठी रुटारू 
घोडमांच्मा डोळ्मात रार मभयचीची 
ऩालडय पंुकत.  



ते आऩल्मा धायदाय कुऱ्शाडीने गाडमांना ऩटशरे तोडत अवत. 



रुटारंुचे टठकाि उंच ऩशाडालय एका गुंपेत 
शोते. ततथे ते आऩरी रुट रऩलून ठेलत.  



 ते आऩल्मा फंदकुीने प्रलाळांना 
धभकालत आणि भग तमांना रुटत 
अवत. 



 तमांच्मा जलऱ ऩेट्मा बय बरून वोने, दागगने, 
ऩैवे, घडमाऱे, अगंठ्मा आणि फकंभती खड ेशोते.  



एका वुनवान  काळ्मा यात्री रुटारंूनी एक 
गाडी योखरी ज्मात पक्त एक प्रलावी शोता 
- टटफ़नी नालाची एक अनाथ छोटी भुरगी. 
ती आऩल्मा दषु्ट काकू फयोफय याह्मरा 
चाररी शोती. रुटारंूना बेटून टटफ़नी  खूऩ  

खुळ झारी.  



  तवेतय टटफ़नी जलऱ काशीच खश्जना 
नव्शता. म्शिून चोयांनी ततरा एका गयभ 
ळारीत गुंडाऱरे आणि ततरा आऩल्मा 
फयोफय घेलून गेरे.  



 तमांनी आऩल्मा गुशेत एका 
कोऩऱ्मात ततच्मावाठी एक भऊ 
अथंरूि टाकरे.  



दवुऱ्मा टदलळी वकाऱी ती उठरी तय 
ततच्माबोलती वंऩततीने बयरेल्मा चभचभिाऱ्मा 
ऩेट्मा ततने ऩाटशल्मा.  

“शे वगऱं कळावाठी आशे?” टटफ़नीने पलचायरे.  

रुटारु ततच्मा प्रवनाने गोंधऱरे आणि तमांना 
मोग्म उततय वुचरे नाशी. तमांनी शा पलचाय 
कधीच केरा नव्शता की, ते आऩरी वंऩतती 
कळी खचच कयिाय आशेत. 



म्शिून आऩल्मा धन दौरतीचा वदऩुमोग 
कयण्मावाठी तमांनी वगळ्मा अनाथ, गयीफ, 
दु् खी आणि यस्तमालय बटकिाऱ्मा भुरांना 
तमांनी गोऱा केरे.  



भग तमांनी तमा वगळ्मा भुरांना 
याशण्मावाठी एक वुंदय भशार 
खयेदी केरा. 



वगऱी भुरं रार कोट आणि  रार 

टोऩी घारून, आऩल्मा नव्मा घयात 
याह्मरा गेरे.  



 तमा भशाराची कशािी ऩूिच देळात 
ऩवयरी. भग तमा तीन रुटारंुच्मा 
दयलाज्मात रोक योज नल-नलीन भुरं 
घेलून मेत.  



भुरं भशारात तोऩमतं याटशरे,जोऩमतं ते 
रग्न कयण्माच्मा लमाचे शोत नाशी. 
भग भुरांनी भशाराच्मा चायी फाजरूा 
आऩाऩरे घय फांधरे.  शऱूशऱू ततथं एक 
गाल लवरं. श्जथं रोक रार कऩड ेआणि 
रार टोप्मा घारत. भग तमा भुरांनी 
आऩल्मारा लडडरांवायखी भदत कयिाऱ्मा 
तीन रुटारंुच्मा आठलि म्शिून तीन उंच 
भनोये फांधरे. तीन रुटारू वाठी एक-एक.   

 

वभाप्त 


